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Op de plek waar de grote loods heeft gestaan, 
staan nu zes rijen met elk vier zonnepane-

len opgesteld die De Goedenberg energieneutraal maken. Een gemengde haag 
van meidoorn en liguster staat om de energietuin heen. ‘Die struiken trekken 
hopelijk mussen aan want die zien we hier bijna niet’, vertelt Han.  Zoals alles 
hier op het terrein, passen ook de antracietkleurige zonnepanelen prima in het 
totaalplaatje want ze zijn bevestigd op frames van stevige balken van douglas-
hout. Dezelfde houtsoort als de vangbak voor de koeien en de constructie van 
de carport. Die zorgvuldigheid kenmerkt het echtpaar dat zich inmiddels steeds 
meer heeft verdiept in de flora en fauna van hun woonomgeving. ‘Tussen het 
erf en de weilanden is een aantal jaren geleden een strook aangeplant met Gel-
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ders bosstruweel zoals dat heet; een 
ouderwetse wijze van aanplanten om 
de grond te verrijken. Hier staan strui-
ken tot maximaal 5 meter hoog, afge-
wisseld met een wildebloemenmeng-
sel. We zien en horen dat er steeds 
meer insecten op afkomen’, zegt Han 
tevreden. ‘Er zitten hier van die grote 
sprinkhanen’, geeft Saskia als voor-
beeld en ze spreidt haar vingers zo’n 
tien centimeter uit elkaar.   

Jacobskruiskruid
Achter op het land zijn twee mannen bezig met 
het afrasteren van de weides en het onderhoud 
van de groenstrook erlangs. ‘We laten de weides 
begrazen. Daar links naast de boerderij grazen al 
4 koeien: Wally, Sita, zwarte Miep en rode Miep. Ze 
hebben het hier prima naar hun zin. En sinds de 
koeien er zijn, zien we weer zwaluwen hier. Hier-
achter in dat hoge gras komen ook koeien, of toch 
misschien paarden of schapen. Die gele planten 
die je ziet, dat is jacobskruiskruid. Die moeten we 
nog weghalen. Ze zijn giftig. Maar daar wachten 

we nog even mee. We zien dat de reeën zich nu verstoppen in het hoge gras. Dat 
laten we graag zo even’, vertelt Han. Met de vlindertuin naast de werkschuur 
links op het terrein en de kikkerpoel en de boomgaard rechts naast de boerde-
rij, zijn Han en Saskia omringd door de natuur. Een unieke plek die inmiddels 
bij meerderen is opgevallen. ‘Er is hier een groep schilders geweest. Ze hebben 
het landschap geschilderd, de koeien, de boerderij, de oprijlaan. Alles eigenlijk’, 
lacht Han. Tijdens de Open Monumentendagen op 14 en 15 september expose-
ren ze hun werk op De Goedenberg. En ook een cameraploeg van het bekende 
tv-programma Binnenste Buiten heeft opnames gemaakt die in het najaar op 
de buis te zien zijn.

Plafonnières
Nu de renovatie van de boerderij en het terrein eromheen is afgerond, kunnen 
Han en Saskia zich weer volledig focussen op hun werk en hebben ze meer tijd 
om oude en antieke kroonluchters te restaureren en toe te voegen aan hun 
assortiment. In de oude monumentale schuur laat het echtpaar diverse lan-
taarns zien. ‘Een lantaarn is een soort windlicht. Het is echt een lamp voor in 
de hal. We hebben veel verschillende exemplaren van brons of messing, in een 
ronde vorm maar ook zeskantig. Vaak heeft een lantaarn 2 of 3 kaarsen. De uit-

voering is meestal vrij sober of hoog-
uit met een klein beetje decoratie’, 
legt Han uit. Van de lantaarns lopen 
we door naar de plafonnières. ‘Toen 
gloeilampen toepasbaar werden voor 
huishoudens, ontstonden de plafon-
nières. We hebben exemplaren vanaf 
1910. Italiaanse modellen, rijkelijk 
versierd met bladeren en bloemen, of 
klassieke lampen met een glazen of 
kristallen dichte kap met sierlijke di-
amantjes, kralen en plaatjes van glas 
of kristal. Een plafonnière kan in iede-
re ruimte hangen’, vertelt Han terwijl 
we doorlopen naar de naastgelegen 
ruimte waar Saskia het woord over-
neemt.  ‘Hier hangen onze wandlam-
pen, die zag je vroeger vooral in hui-
zen met lage plafonds. Nu staat een 
wandlamp mooi naast een spiegel, in 
de badkamer, slaapkamer of in een 
lange gang. En je kunt er ook prima 
een donker hoekje in je woonkamer 
mee verlichten.’
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Bezoektijden
Op vrijdag en zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur, op zondag van
12.00 - 16.00 uur, en op afspraak.

Informatie en bestellen
Heeft u geen tijd om onze showroom te bezoeken? Alle lampen staan 
op onze website en zijn online te bestellen. U kunt ons ook bellen of 
mailen voor advies en meer informatie. We zijn alle werkdagen van 
09.00 uur tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar op 06-139 537 90.

Open 
Monumentendagen
Bent u benieuwd naar 
het resultaat van 
onze renovatie? Kom 
dan een kijkje nemen 
tijdens de Open 
Monumentendagen 
op zaterdag 14 en 
zondag 15 september.


